
Vicepresidència Segona i 
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Vicepresidencia Segunda y 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 d’abril de 
2022, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Efi-
ciència Energètica, de la convocatòria per a la concessió 
de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 
de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del 
programa de foment de la conservació, de la millora de 
la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, 
i convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució 
de 27 de maig de 2021, de la direcció general de Qualitat, 
Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla 
estatal d’habitatge 2018-2021. [2022/3616]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de abril 
de 2022, del director general de Calidad, Rehabilitación 
y Eficiencia Energética, de la convocatoria para la conce-
sión de las ayudas reguladas mediante Orden 7/2018, de 
25 de junio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas de rehabilitación de edi-
ficios del programa de fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad 
en viviendas, y convocadas para el ejercicio 2021 median-
te Resolución de 27 de mayo de 2021, de la dirección 
general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energéti-
ca, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
[2022/3616]

Advertido un error material, en la versión en valenciano, en la fecha 
de la Resolución publicada en el DOGV número 9322, de 21.04.2022, 
se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:
«RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Qua-

litat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la 
concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de 
juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de 
rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la 
millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i 
convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig 
de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència 
Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021»;

Debe decir:
«RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2022, del director general de Qua-

litat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la 
concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de 
juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de 
rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la 
millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i 
convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig 
de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència 
Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021».

València, 22 de abril de 2022.– El director general de Calidad, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética: Alberto Rubio Garrido.

Advertida una errada material, en la versió en valencià, en la data 
de la Resolució publicada en el DOGV número 9322, de 21.04.2022, es 
procedeix a la seua correcció en els següents termes:

On diu:
«RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Qua-

litat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la 
concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de 
juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de 
rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la 
millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i 
convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig 
de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència 
Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021»;

Ha de dir:
«RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2022, del director general de Qua-

litat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la 
concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de 
juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de 
rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la 
millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i 
convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig 
de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència 
Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018-2021».

València, 22 d’abril de 2022.– El director general de Qualitat, Reha-
bilitació i Eficiència Energètica: Alberto Rubio Garrido.
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